
Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. března 2022, týkající se 
poskytnutí zodpovězení otázek. 
 
Žádost o poskytnutí informací dle struktury níže. 

 
 

Odpověď na dotaz ze dne 3. března 2022 
Č. j.: UmoP3/KU/648/2022/Ku 
 
Za Úřad městského obvodu Pardubice III: 
Vyžádaná informace byla poskytnuta a zaslána dne 8. března 2022 prostřednictvím datové schránky 
žadateli. 
 
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Dne 3. 3. 2022 obdržel Úřad městského obvodu Pardubice III Vaše podání nazvané „Žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) mají povinné subjekty zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k 
jejich působnosti. Předmět Vašeho podání nespadá do naší působnosti, Úřad městského obvodu 
Pardubice III ani městský obvod nedisponuje žádnými informacemi v této věci. Nadto uvádíme, že Vaše 
dotazy směřují k získání názoru na záležitosti, k nimž nemáme a ani nemůžeme mít relevantní informace 
a nejsou v naší působnosti. Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Podle § 14, odst. 5, písm. c) InfZ povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace 
se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti žadateli.  

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt – Úřad městského obvodu Pardubice III – Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle § 14, odst. 5, písm. c) InfZ  
 

odkládá .  
 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu 
podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u povinného subjektu - Úřad městského obvodu 
Pardubice III do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude 
rozhodovat Magistrát města Pardubic. 


